
Nr 4(71) 2020 WARSZAWA ROK XXNr 4(71) 2020 WARSZAWA ROK XX

PISMO STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICHPISMO STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH



Kolegium Programowe kwartalnika SAPER: gen. bryg. dr inż. Bogusław Bębenek – przewodniczący, płk dr Jerzy Marczak, płk dypl. Tadeusz Dzikowski, 
płk dr Wiesław Leszek Ząbek, płk mgr inż. Marian Kasperski
Redaguje zespół: płk dr Wiesław L. Ząbek – redaktor naczelny, tel. (22) 6/870 544, kom. 661 220 353; płk mgr inż. Tomasz Bogucki – zastępca redaktora, 
mgr Tadeusz Ekiert – zastępca, redaktor techniczny; ppłk inż. Kazimierz Śmietana – członek redakcji; fotoreporterzy – Alina Małgorzata Nowacka-Brysiak, 
Krzysztof Wydra
Adres Redakcji: ul. 11 listopada 17/19, 03-446 Warszawa, tel. 261 872 346; tel./fax biuro SSP: 261 872 489; e-mail: redakcja-saper@o2.pl, www.saper.com.pl 
Wydawca: Stowarzyszenie Saperów Polskich. Pismo „Saper” jest biuletynem wewnętrznym SSP. 
Przygotowanie do druku: PAT Nakład: 600 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian i skrótów w nadsyłanych materiałach. Artykułów nie zamówionych redakcja nie zwraca. 
Materiały prosimy przesyłać na płytach CD lub bezpośrednio pocztą internetową: redakcja-saper@o2.pl
Zapraszamy na FB/StowarzyszenieSP

T
radycyjnie, w dniu 17 stycznia 2021 roku, w niezwykle mroź-
nych godzinach przedpołudniowej niedzieli, przedstawicie-
le Prezydium ZG SSP (prezes, I wiceprezes, sekretarz i skarb-

nik wraz z małżonką) oraz delegacja 2. mazowieckiego pułku saperów 
z Kazunia Nowego upamiętnili LXXVI rocznicę wejścia oddziałów 1. 
Armii WP do Warszawy oraz budowy pierwszej przeprawy mostowej 
przez Wisłę w dniach 17–18 stycznia 1945 r. Przed pamiątkową tabli-

cą upamiętniającą historyczną przeprawę mostową złożono wiązanki 
kwiatów oraz zapalono znicze.
Delegacji pułku przewodniczył szef sztabu – ppłk Marek Górski. 
W  uroczystości brał również udział przedstawiciel Koła Nr 1 SSP 
(ZIW Warszawa) – ppłk rez. kol. Jakub Krześniak.

Waldemar Kawka
Fot. 2 mpsap

LXXVI rocznica wyzwolenia Warszawy oraz budowy pierwszej 
przeprawy mostowej przez Wisłę w dniach 17–18 stycznia 1945 r.
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ktualny numer „SAPERA”, 4[71] 
2020 wydawany, w  trakcie pa-
nującej pandemii „korona wiru-

sa” ze zrozumiałych względów zawiera 
ograniczoną ilość aktualnych informacji 
dotyczących życia i działalności naszych 
terenowych kół SSP. Zakaz poruszania 
się, zgromadzeń, organizowania imprez 
i  uroczystości praktycznie sparaliżował 
również i naszą działalność. Uniemożli-
wił zrealizowanie bogatych planów do-
tyczących obchodów rocznic, świąt czy 
innych uroczystości patriotyczno-woj-
skowych zawartych w „Programie dzia-
łania ZG SSP na 2020 r.” To celem uspra-
wiedliwienia za szczupłość materiałów 
prezentowanych z  naszych terenowych 
kół SSP. 

Toteż, w  tym numerze SAPERA – 
zamiast relacji z  życia kół, sięgamy do 
historycznych wydarzeń, aby przypomi-
nać chlubne tradycje Saperów Polskich 
oraz oręża polskiego. 

I tak: w dziale Z KART HISTORII 
- polecamy artykuł pt. „Udział wojsk in-
żynieryjnych w  likwidacji klęsk żywio-
łowych”, autorstwa dr. Wiesława Leszka 
Ząbka.

Z  ŻYCIA JEDNOSTEK INŻY-
NIERYJNYCH - to relacje: z pożegna-
nia płk. Adama Przygody, który od-
szedł z  Zarządu Inżynierii Wojskowej 
RW DG WP, celem objęcia stanowiska 
Komendanta Centrum Szkolenia Wojsk 
Inżynieryjnych i Chemicznych we Wro-
cławiu; z usunięcia bomby z  czasów II 
wojny światowej w Szczecinie oraz jubi-
leuszu saperów z Niska, a także felieton 
płk. Wiesława L. Ząbka „Żyjemy i działa-
my..”.

SAPERSKIE FORUM – Sprawoz-
dania z  posiedzeń Zarządu Główne-

go SSP z listopada i grudnia 
2020 r. oraz stycznia 2021 r.

JUBILEUSZE – 90. lat 
płk. mgr. Stanisława Kuliniaka.

MASZYNY I  SPRZĘT 
WOJSK INŻYNIERYJ-
NYCH - artykuł mjr. Wacła-
wa Maleja nt. „Indywidualny 
Ekran Maskujący”. 

EPITAFIA – Ostat-
nie pożegnanie śp. Zbignie-
wa Węgrzynka, śp. płk. w st. 
spocz. inż. Stanisława Osiń-
skiego oraz  śp. st. chor. sztab. 
rez. Henryka Sikorskiego.

TRADYCJE – relacja z li-
stopadowych odwiedzin kwa-
ter saperskich z okazji Święta 
Zmarłych. 

Jestem przekonany, iż 
każdy czytelnik naszego pi-
sma znajdzie dla siebie intere-
sującą lekturę.

Z pozdrowieniami

Redaktor Naczelny
dr Wiesław L.Ząbek

76 lat temu oddziały 1. AWP weszły do Warszawy, 
a saperzy 3. Brygady pontonowo-mostowej i 6. Samo-
dzielnego batalionu pontonowo-mostowego przerzu-
cili przez Wisłę most pontonowy łączący oba brzegi 
wolnego od niemieckiej okupacji miasta. 
Na zdjęciu płyta – obelisk upamiętniająca to wydarze-
nie.                                                                       Red.

Z okazji Nowego 2021 roku 

składam 

wszystkim członkom i sympatykom 

Stowarzyszenia Saperów Polskich 

oraz żołnierzom wojsk inżynieryjnych 

serdeczne życzenia wszelkiej 

pomyślności, dużo zdrowia, wielu 

sukcesów i satysfakcji z dokonań 

w pracy społecznej i saperskiej służbie.

Prezes SSP 

płk dypl. [r] Tadeusz Dzikowski 
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Udział wojsk inżynieryjnych w likwidacji 
klęsk żywiołowych

Z KART HISTORII

Z
godnie z  zawartym porozumieniem Ministerstwa Obrony Naro-
dowej, Ministerstwa Komunikacji, Administracji Publicznej i  in-
nymi resortami, jednostki wojsk inżynieryjnych przystępowały 

do akcji przeciwlodowej i  przeciwpowodziowej na wezwanie władz cy-
wilnych. W wypadku klęsk żywiołowych do powyższych akcji kierowa-
no pododdziały innych rodzajów wojsk na rozkaz dowódcy okręgu woj-
skowego. Ogólne kierownictwo nad całością prac wykonywanych przez 
jednostki wojskowe sprawował szef wojsk inżynieryjnych. Jednostki skie-
rowane do akcji przeciwlodowej i przeciwpowodziowej miały za zadanie 
wykonywać prace minerskie polegające na kruszeniu i rozbijaniu zatorów 
lodowych oraz udzielania pomocy w ratowaniu ludności i mienia powo-
dzian. Ponadto zgodnie z opracowanym planem ochrony mostów w skali 
kraju, każdy okręg wojskowy miał przydzielony odcinek rzeki, a jednost-
ki inżynieryjno-saperskie odcinek bezpośredniej odpowiedzialności za 
stan utrzymania przepraw mostowych. Począwszy od 1946 roku zasad-
niczą odpowiedzialność ochrony przed powodzią sprawowały komitety 
przeciwpowodziowe różnych szczebli, koordynujących działalność tere-
nowych organów administracji ogólnej, służb technicznych, wojska i or-
ganizacji społecznych. Zgodnie z uchwałą nr 244 Rady Ministrów z dnia 
4 lipca 1961 r. Główny Komitet Przeciwpowodziowy dysponował siłami 
i środkami cywilnymi i wojskowymi oraz innymi rezerwami centralnymi 
[w tym lodołamaczami i  lotnictwem]. Ze strony wojska do czasu utwo-
rzenia Inspektoratu Obrony Terytorium Kraju, ogólne kierownictwo nad 
organizacją i prowadzeniem akcji przeciwlodowych i przeciwpowodzio-
wych, sprawowało Szefostwo Wojsk Inżynieryjnych MON, koordynują-
ce działalność wszystkich rodzajów wojsk i służb biorących udział w tych 
przedsięwzięciach. Od roku 1965 ogólne kierownictwo nad całością spraw 
związanych z użyciem wojsk, podległych ministrowi Obrony Narodowej, 
w akcji przeciwlodowej i przeciwpowodziowej powierzono Głównemu In-
spektorowi Obrony Terytorialnej. Szefostwu Wojsk inżynieryjnych MON 
przeznaczono rolę kierownictwa merytorycznego nad pododdziałami 
biorącymi udział w tych akcjach. Oba te organy administracji wojskowej 
wchodziły w skład Głównego Komitetu Przeciwpowodziowego. W 1965 
roku opracowano również Instrukcję o udziale wojsk w akcji przeciwlodo-
wej i przeciwpowodziowej precyzującą zasady użycia wojsk w akcjach po-
wodziowych. Ustalenia zawarte w Instrukcji przewidywały organizowanie:
A/ ekip stałych tworzonych z pododdziałów saperskich przeznaczonych 

do bezpośredniej ochrony obiektów, w  zakresie niszczenia lodu przy 
użyciu materiałów wybuchowych;

B/ interwencyjnych patroli saperskich działających na śmigłowcach lub sa-
mochodach ze stosownym wyposażeniem, przeznaczonych do prowa-
dzenia akcji w okresie kilku dni;

C/ grup ewakuacyjno-ratunkowych dla ewakuacji ludności i mienia z re-
jonów zagrożonych powodzią, wyposażonych w  sprzęt przeprawowy 
[przewożony – pontony, łodzie lub samobieżne środki przeprawowe];

D/ grupy minerskie szybkiego reagowania działające na śmigłowcach, prze-
znaczonych do szybkich interwencji w miejscu tworzenia się zatorów lo-
dowych i kruszenia lodu przy użyciu materiałów wybuchowych. 
Aktualnie koordynatorem akcji powodziowych kieruje Obrona Cywilna. 

[przyp. red.]

Jednostki inżynieryjno - saperskie w  akcjach przeciwpowodzio-
wych i przeciwlodowych

W latach 1945 - 1949 zaistniało w naszym kraju kilku groźnych w skut-
kach powodzi. Zima 1945 roku była stosunkowo ostra. Działania wojen-
ne doprowadziły do poważnych zniszczeń mostów i innych urządzeń wod-
nych. Zniszczone mosty tamowały ruch kry powodując powstawanie zato-
rów lodowych. Ponadto wiosenny spływ wody i lodów zagrażał większości 
mostów kolejowych i drogowych o konstrukcji drewnianej, wykonywanych 
w pośpiechu dla potrzeb frontu. W okresach szczególnie kryzysowych, któ-
re nawiedziły Polskę w okresie powojennym, udział wojsk inżynieryjnych 
w tych akcjach ilustrują niżej przedstawione przykłady:

W okresie od 21 do 29 grudnia 1945 r. saperzy 39 bsap ochraniali mo-
sty w Warszawie w rejonie Cytadeli, rzucając z odbudowanego mostu ko-
lejowego ładunki wybuchowe prosto na lód. Podobnie w akcji grudniowej 
uczestniczyli także saperzy 27 bsap 2. BSap chroniąc most Poniatowskiego 
i rozbijając tworzące się przed nim zatory oraz saperzy 5. BSap. Łącznie przy 
ochronie mostów w Warszawie wzięły udział 23 plutony saperów. 

W 1946 roku ochronę mostów w Warszawie [Poniatowskiego i wyso-
kowodnego-drogowego] powierzono saperom 31 bsap oraz 26 i  27 bsap 
2. BSap. Natomiast na wysokowodny most kolejowy skierowano 36 i 39 bsap 
5. BSap. Ochraniane przez saperów mosty nie zostały uszkodzone. W spra-
wozdaniu dowódcy wojsk inżynieryjnych gen. dyw. Jerzego Bordziłowskie-
go, w czasie walki z klęskami żywiołowymi w 1946 roku wynika, że „... ak-
cja przeciwlodowo-powodziowa podjeta prawie wyłącznie przez wojska sa-
perskie, przeprowadzona została udanie, nie bacząc na dwukrotny pochód 
lodów, a pełna poświęcenia praca saperów i bohaterska ich postawa w wal-
ce z żywiołem – wywołała entuzjastyczne uznanie ludności [...]. Broniono 
w czasie pochodów lodów 297 mostów [...]. Uczestniczyło w akcji przeciw-
lodowej 7 900 saperów, straty 2 - żołnierzy. W najwięcej zagrożonych miej-
scach – rzeka Wisła powyżej Sandomierza, Puław, w Warszawie – most Po-
niatowskiego, Modlin, Tczew powstały zatory, powodując spiętrzenie wody, 
zagrożenie mostów i wałów. Z 7 zatorów – 5 zostało zlikwidowanych przez 
saperów bez uszkodzeń mostów i wałów, z uniknięciem powodzi...”. 
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Z KART HISTORII

OGŁOSZENIE
Szanowni Państwo,
uwzględniając bardzo duże zainteresowanie czytelników publikacjami objętymi patronatem Stowarzyszenia Saperów Polskich – SSP (m.in. Sylwetki 
Saperów Polskich – dawnych i obecnych, red. B. Bębenek, G. Wasilewski, Wyd. Aleksander, Pułtusk 2020), Prezydium Zarządu Głównego SSP (ZG SSP) 
zainicjowało utworzenie serii publikacyjnej odnoszącej się wprost do przebogatych wspomnień członków Stowarzyszenia oraz Jego sympatyków. 
Wspomnienia z przepraw (docelowo red. W. Kawka) – to tytuł pierwszego wydawnictwa przywoływanej serii. Zasadnicze przesłanie publikacji polega na 
historiografi cznym ujęciu pokonywania przeszkód wodnych w działaniach wojennych – w tym miejsca i roli inżynieryjnych formacji przeprawowych 
(docelowo red. T. Dzikowski) oraz na zaprezentowaniu Państwa wspomnień – o różnych, tekstowych zabarwieniach (poza tragicznymi). Wspomnień 
– dotyczących dowodzenia pododdziałami przeprawowymi (w tym pododdziałami mostowymi, pontonowymi i innymi), szkolenia w ramach urzą-
dzania i utrzymania tymczasowych przepraw wojskowych przez przeszkody wodne (w tym przepraw mostowych, promowych, desantowych i innych), 
zarówno podczas ćwiczeń wojskowych, jak i w trakcie realizacji przedmiotowego zadania inżynieryjnego w sytuacjach kryzysowych (na terytorium 
kraju oraz poza nim).
Stąd też, zwracamy się z prośbą do przyszłych Autorów przeprawowych reminiscencji o nadsyłanie swoich zgłoszeń na adres e-mailowy (wk_przepra-
wy_2022@op.pl) lub pocztowy (SSP, ul. 11 Listopada 17/19, 03-446 Warszawa – z dopiskiem na kopercie „Wspomnienia z przepraw”). W zgłoszeniu 
należy podać swoje imię, nazwisko i dane do korespondencji oraz proponowany tytuł wspomnień (np. Waldemar Kawka, Zimowa szkoła przeprawowa). 
Odpowiedź na każde zgłoszenie stanowić będzie zaproszenie do dalszej współpracy wraz z przekazaniem układu redakcyjnego i docelowego opraco-
wania wspomnień.
Zamierzenie redakcyjne polega na zbieraniu nadsyłanych wspomnień do końca 2021 r., tak aby publikacja mogła się ukazać i być dostępna dla szero-
kiego grona jej czytelników już w roku 2022 (w planowanym wydawnictwie mogą być również zamieszczane fotografi e nadsyłane przez Autorów, które 
będą obrazować i grafi cznie uzupełniać tekstowe wspomnienia).

Opracował: Waldemar Kawka

Następna akcja przeciwpowodziowa miała miejsce na przełomie 
1946/1947 roku. Bardzo groźna zima spowodowała duże opady śniegu. 
Wszystkie rzeki zostały skute pokrywą lodu, którego grubość na Wiśle 
dochodziła do 1 m. Wiele mniejszych dopływów Wisły zamarzło do dna. 
W marcu 1947 r. raptowne ocieplenie spowodowało gwałtowny przybór 
wody i utworzenie się wielu zatorów. 

Szczególnie groźna sytuacja wytworzyła się w dolinie sochaczewskiej, 
gdzie przed drewnianym mostem drogowym w Wyszogrodzie na Wiśle 
utworzył się 20-kilometrowy zator lodowy. Podobnie było pod Zakroczy-
miem. Tam grubość lodu w spiętrzeniach dochodziła do 3 m wysokości. 
Wały ochronne nie wytrzymywały naporu spiętrzonych wód, w wyniku 
czego woda zalała tysiące ha pól uprawnych, a kilkadziesiąt wsi nadwiślań-
skich zostało zatopionych wraz z inwentarzem. Zaskoczona ludność czę-
sto chroniła się na dachach swoich domostw, oczekując na ratunek. W za-
istniałej sytuacji saperzy na łodziach, nie bacząc na grożące im niebezpie-
czeństwo od płynącej kry lodowej, z pełnym poświęceniem ratowali życie 
zagrożonej ludności. Olbrzymie poświęcenie żołnierzy – saperów znacznie 
wpłynęło na zmniejszenie strat materialnych i uratowanie dziesiątków ty-
sięcy ludzi. Niesione powodzią lody zniszczyły w całym kraju ponad 100 
mostów stałych, 18 na głównych rzekach, w tym na Wiśle mosty w Puła-
wach, Toruniu, Kwidzyniu, w Modlinie na Narwi itd. W samej Warszawie 
zniszczeniu uległy dwa mosty [wysokowodny drogowy i kolejowy]. 

Dramatyczną akcje ratowania mostów wysokowodnych w  Warsza-
wie, drogowego i kolejowego w rejonie Cytadeli Warszawskiej 21 marca 
1947 r. relacjonuje gen. bryg. Jan Szymanowski „... Na odbudowanym sta-
łym moście wystawiono cały pułk saperów z przygotowanym materiałem 
wybuchowym [ładunki trotylu o ciężarze do 3 kg]. Gdy lód ruszył, z mo-
stu zrzucano te ładunki z takim wyliczeniem, by eksplodując rozbijały mi-
jające most większe kry lodowe. [...] Na naszych oczach kra obaliła i znio-
sła kilka izbic, potem podpory i przęsła mostu wysokowodnego runęły do 
wody Saperzy zdążyli jednak opuścić most. To samo nastąpiło przy moście 
kolejowym ...” Akcję ratowania mostów przez saperów 2 BSap obserwo-
wali m.in.: Szef Wojsk Inżynieryjnych MON gen. Bordziłowski, i dowód-
ca OW-I Warszawa gen. Rotkiewicz. Nieudana akcja saperów wywołała 
uczucie goryczy u wizytującego rejon mostów marszałka Polski Michała 
Rolę-Żymirskiego.

Dla dokładnego zlokalizowania zatorów używano lotnictwa rozpo-
znawczego, które wzywało z  kolei lotnictwo bombowe, usiłujące przez 
bombardowanie rozbijać pokrywę lodową. Do tych samych celów uży-
wano artylerii, gdzie stosunkowo skuteczne okazywały się wielokalibro-
we moździerze. Nie mniej te środki zawodziły przy zatorach - jak fachowo 
mówili saperzy – „siedzące” na dnie rzeki. Ostrzał artylerii był mało sku-
teczny, rozerwane pociski przynosiły szkody miejscowej ludności. To samo 
bombardowanie zatoru z powietrza. Bomby dużych wagomiarów zrzuca-
ne z dużej wysokości nie dawały gwarancji celności, często niszczyły wały 
przeciwpowodziowe. Toteż od roku 163 roku do rozbijania zatorów zaczę-

to stosować śmigłowce oraz lodołamacze [holowniki] rzeczne. Ładunki ze 
śmigłowców zakładano w górę rzeki od mostu celem stworzenia wolnej 
tafl i wody oraz w środku zatoru cele stworzenia rynny dla spływu wody. 
Podobnie kruszyły lód holowniki łamiąc lód w górę rzeki [pod prąd] Tak 
m.in. w 1966 r. uratowano most drewniany w Wyszogrodzie. Saperzy bro-
nili przede wszystkim mostów, starając się zniszczyć za pomocą materia-
łów wybuchowych pola lodowe przed izbicami i rozbijać większe spływa-
jące kry zagrażające podporom. 

W latach 1948 - 1949 zima była stosunkowo łagodna i stan wód utrzy-
mywał się w normie. Do poważnego zagrożenia powodzi doszło dopiero 
w połowie m. lutego 1950 r. , gdzie na Wiśle w rejonie Wyszogrodu utwo-
rzył się zator lodowy o grubości 2,5 m. i wysokości spiętrzenia do 5 m. 
Mimo udanej akcji rozbicia zatoru, w kilka dni później olbrzymia fala pły-
nąca z Bugo-Narwii wdarła się w nurt Wisły i utworzyła zator pod Zakro-
czymiem. W wyniku powodzi zalane zostały okoliczne wioski i miejsco-
wości, łącznie z Nowym Dworem i Pomiechówkiem włącznie. 

Wspominając dramatyczną akcję ratowania powodzian płk Stanisław 
Drozdowicz m.in. pisze: „... Bardzo często miejscowa ludność, nie zdając 
sobie w pełni sprawy z grożącego niebezpieczeństwa, nie chciała się ewa-
kuować. Trzeba było dojeżdżać do zalanych domostw, by ratować ludzi 
chroniących się na strychach i dachach. A nie mieliśmy przecież tak dużo 
amfi bii i trzeba było poruszać się za pomocą łodzi i pontonów, wszystko 
przy pomocy wioseł. Bywało i tak, ze ludzie nie chcieli opuścić zatopione-
go domostwa dopóki nie zabraliśmy prosiaka lub kury ..” 

W ramach tych akcji ewakuowano z rejonów zagrożonych około 4000 
osób, 600 szt. inwentarza żywego oraz dowieziono powodzianom około 20 
ton żywności. Dzisiaj z perspektywy minionych lat i współczesnych moż-
liwości technicznych wojsk inżynieryjnych oraz środków będących w dys-
pozycji grup ratownictwa technicznego, należy ocenić, iż akcja przeciwlo-
dowa i przeciw powodziowa w 1947 roku zasługuje na szczególne podkre-
ślenie nie tylko z punktu widzenia jej rozmiarów i katastrofalnych skutków, 
ale przede wszystkim ze względu na wysiłek i ofi arność wojsk inżynieryj-
nych posługujących się prostymi środkami technicznymi. 

Ogółem w  akcjach przeciwpowodziowych jednostki inżynieryjno-
-saperskie tylko w WOW ochraniały: w 1946 r. – 297 mostów; w 1947 – 
331; w 1948 – 163; 1949 – 149. Łącznie broniły 937 mostów, a ewakuowały 
4 170 rodzin. 

dr Wiesław Leszek Ząbek

PS. Najgłośniejsza akcja przeciwlodowa, żywo relacjonowana w Telewi-
zji Polskiej i prasie miała miejsce w lutym 1966 r. w obronie mostu na Wi-
śle w Wyszogrodzie, bronionego przez saperów 2. Ciężkiej Brygady Sape-
rów w Kazuniu, a szeroko przedstawiona w przygotowywanej do dru-
ku trzytomowej pracy „Saperzy rocznik 60… autorstwa Wiesława Lesz-
ka Ząbka. 

Red.
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Tallboy ze Świnoujścia usunięty

Płk Adam Przygoda Komendantem CSWIiCh

Z
e względu na charakter obiektu pośpiech w jego usunięciu był nie-
wskazany. Sama operacja wymagała ogromnych przygotowań, sze-
regu pozwoleń i zaangażowania podmiotów zarówno ze sfery cy-

wilnej jak i wojskowej. Wszystkie instytucje biorące udział w akcji potrze-
bowały czasu by opracować najkorzystniejszy wariant działania.

Całą koncepcję opracowaliśmy wspólnie z dowódcą Grupy Nurków-
-Minerów kapitanem marynarki Piotrem Nowakiem. Pracowaliśmy na 
odłamkach, które udało nam się pozyskać. Musieliśmy przede wszystkim 
dobrać odpowiednią wkładkę kumulacyjną, żeby przebić korpus bom-
by i zainicjować proces defl agracji. Musimy tu wspomnieć, z czym mieli-
śmy do czynienia. Tallboy ma bardzo wyjątkową skorupę, w najcieńszym 
miejscu ma aż 3,2 cm. grubości. To jest stal o ogromnej wytrzymałości, 
która nie ma odpowiednika w innym uzbrojeniu. Brytyjskie Tallboye były 
odlewane z jednego kawałka stopu i nie miały słabych punktów. Musieli-
śmy bardzo sumiennie podejść do tematu. Wszystko przetestować. Nigdy 
w historii naszego działania nie poświęciliśmy tyle czasu na przygotowa-
nie operacji, nie robiliśmy tylu prób i nie kontaktowaliśmy się z tak sze-
rokim gronem specjalistów, by przygotować się do neutralizacji. Trzeba 

W
  dniu 21 stycznia 2021 r. Szef Zarządu Inżynierii Wojsko-
wej płk Marek Wawrzyniak pożegnał odchodzącego ze 
stanowiska Szefa Oddziału – Zastępcy Szefa Zarządu Inży-

nierii Wojskowej płk. Adama Przygodę. 
Na postawie decyzji Ministra Obrony Narodowej płk dypl. Adam 

Przygoda z dniem 1 lutego 2021 r. został wyznaczony na stanowisko 
Komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i  Chemicz-
nych we Wrocławiu.

Szef Zarządu podziękował płk. Adamowi Przygodzie za cztero-
letnią współpracę, wspieranie w rozwiązywaniu problemów bieżących 
i perspektywicznych. Podkreślił, że stanowisko Szefa Oddziału – Za-
stępcy Szefa Zarządu jest odpowiedzialne, wymagające dużego zaan-
gażowania i wysiłku, gdyż odpowiada za realizację i koordynowanie 
wielu zadań wymagających współpracy w  ramach zarządu. Pan płk 
Adam Przygoda jest ofi cerem doświadczonym, zdyscyplinowanym, 
wymagającym i zaangażowanym w tworzenie dobrej atmosfery służby 
i pracy w oddziale i zarządzie. 

Wręczając skromny upominek odchodzącemu Panu płk. Adamo-
wi Przygodzie Szef Zarządu IW życzył dalszych osiągnięć na nowym 
stanowisku służbowym, dobrego zdrowia i  szczęścia żołnierskiego 
w podejmowaniu nowych wyzwań.

Korzystając z okazji obecności kadry i pracowników resortu ON 
Zarządu Inżynierii Wojskowej płk Marek Wawrzyniak powitał ofi ce-
rów przybyłych do Zarządu celem dalszej służby:
- Pana płk. Marka Golana na stanowisko Szefa Oddziału Szkolenia 

ze stanowiska Dowódcy 1. psap,
- Pana mjr. Tomasza Miernikiewicza na stanowisko specjalisty 

w Oddziale Operacyjnym z 1. psap,
- Pana mjr. Damiana Zalewskiego na stanowisko specjalisty 

w Oddziale Operacyjnym z 2. psap,

- Pana ppłk. Piotra Dudka na stanowisko starszego specjalisty 
w Oddziale Szkolenia z 2. psap,

- Pana ppłk. Sebastiana Nowaka na stanowisko starszego specjalisty 
w Oddziale Zagrożeń Niemilitarnych z 2. pinż. 

Przybyłym ofi cerom życzył sukcesów w  służbie na nowych sta-
nowiskach, szybkiej aklimatyzacji i  zapoznania się z  nowymi obo-
wiązkami, pogratulował awansowanym na wyższe stopnie wojskowe 
i poprosił kadrę i pracowników RON o stworzenie dobrej atmosfery 
i udzieleniu wszelkiej pomocy przybyłym w poznaniu specyfi ki pracy 
w Zarządzie.

Grzegorz Misiak

W Świnoujściu, podczas pogłębiania toru wodnego Szczecin–Świnoujście, natrafi ono na brytyjską bombę Tallboy z czasów II wojny świato-
wej. Bomba lotnicza została zneutralizowana 13 października 2020 r. przez Grupę Nurków Minerów 12. Dywizjonu Trałowców 8. Flotylli 
Obrony Wybrzeża.
Poniżej relacja z przebiegu operacji oczami jej uczestników: kapitana marynarki Piotra Nowaka, dowódcy Grupy Nurków Minerów i cho-
rążego marynarki Michała Jodłoskiego, dowódcy 41. Zespołu Rozminowania Grupy Nurków Minerów ze świnoujskiej 8. Flotylli Obrony 
Wybrzeża.
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pamiętać, że poza Tallboyem w tym roku zrealizowaliśmy ponad 120 ak-
cji bojowych neutralizacji przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych. 
Na pewno nie można powiedzieć, że ten rok jest dla nas mało intensywny. 

Istotnym czynnikiem defi niującym możliwość rozpoczęcia prac było 
otrzymanie od fi rm wykonujących prace na zlecenie Urzędu Morskiego, 
certyfi katu czystości terenu w promieniu 200 m od Tallboya. Procedura 
oczyszczania terenu zakończyła się dopiero na koniec sierpnia 2020 r.

Tylko z obszaru 200 metrów od Tallboya zostało usuniętych w ostat-
nim roku prawie 400 obiektów wybuchowych i niebezpiecznych, co daje 
w sumie jakieś trzy tysiące kilogramów materiału wybuchowego. To poka-
zuje skalę tego przedsięwzięcia.

Finalna część operacji zaplanowanej w  terminie 12-16.10.2020  r. 
rozpoczęła się już trzy dni wcześniej od momentu przyjazdu specjali-
stów z Urzędu Morskiego w Szczecinie, Politechniki Poznańskiej, opera-
tora drona z bazy z Mirosławca i CSWIiCh z Wrocławia oraz dodatko-
wego Kierownika Podwodnych Działań Minerskich z 13 dTR z Gdyni. 
9-10.10.2020 r. przeznaczyliśmy na rozstawienie 12 czujników sejsmicz-
nych w  pobliżu infrastruktury strategicznej tj. gazociągu, mostu łączą-
cego wyspy Wolin i Karsibór, przeprawy promowej i  infrastruktury na-
wigacyjnej Urzędu Morskiego, Gazociągu, Wierzy VTS, latarni morskiej 
i  wybranych miejscach w  mieście. Dodatkowo zabezpieczały nas pod 
tym względem czujniki z  Gazoportu i  placu budowy tunelu pod Świ-
ną łączącą wyspy Wolin i Uznam. 11.10.2020 r. był poświęcony na ma-
powanie i  modelowanie terenu przez BSL. Wszystkie systemy musiały 
być założone i sprawdzone przed rozpoczęciem prac w dniu 12.10.2020 
r. 10.10.2020 r. był również dniem przeznaczonym na bardzo szczegóło-
wą odprawę z nurkami minerami, podział prac wyznaczenie par nurko-
wych kolejności nurkowań, czas i zadania do zrealizowania. Omówienie 
przepisów bezpieczeństwa, podział łodzi i ich zadania, sposoby łączności 
z podmiotami wojskowymi i cywilnymi, sposoby podchodzenia do okrę-
tu (PKW). Odprawę prowadził kpt. mar. Piotr NOWAK (dowódca opera-
cji) i chor. mar. Michał JODŁOSKI (kierownik podwodnych działań mi-
nerskich). 

Praca rozpoczęła się 12.10.2020 r. od instruktażu bezpieczeństwa dla 
fi rmy, która prowadziła prace związane z oczyszczaniem toru wodnego 
Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m., i była zobowiązana (w ra-
mach swoich obowiązków) do przygotowania obiektu dla nurków-mine-
rów. Trudność polegała na tym, aby z piaszczystego dna odkopać część 
bomby nie poruszając obiektu i nie oddziaływując na zapalniki. Były to 
bomby wysokiej jakości i o bardzo wysokim wskaźniku skuteczności. Każ-
da z nich była robiona ręcznie, odlewana z jednego stopu metalu, bardzo 
precyzyjnie obrobiona i wyposażona w trzy niezależne zapalniki dobiera-
ne w taki sposób, by zwiększyć ich skuteczność. „Nasz” Tallboy leżał na 
dnie, pod kątem około 15 stopni. Czubek bomby znajdował się w toni, a jej 
środkowa i tylna część były zakopane. Te części musiały zostać odsłonięte, 
bez fi zycznego oddziaływania nurków na bombę. Po wstępnym usunięciu 
urobku na tylną część bomby została założona rura dystansowa, która za-
bezpieczała obiekt przed ponownym zasypywaniem zapalników. Następ-
nie nurek za pomocą edżektora [urządzenia do obniżania ciśnienia - red.] 
usuwał urobek ze środka pierścienia tworząc przestrzeń wolną od piasku. 
Pierwszego dnia zostały wykonane wszystkie elementy jakie założyłem 
oraz część dodatkowych, które miały być zrealizowane dnia drugiego. Po-
zwoliło to bardzo optymistycznie podejść do planów na dzień następny.

Każdego dnia informowaliśmy wszystkie zaangażowane służby o po-
stępie prac i przedstawialiśmy plan na następny dzień. Ta informacja przez 
Wojewódzki i Miejski Sztab Kryzysowy została przekazywana mediom, 
a one informowały społeczeństwo o naszych planach. Dzień 13.10.2020 
r. został przez nas określony jako bardzo prawdopodobny do rozpoczęcia 
neutralizacji Tallboya. 

Współpraca oraz prace podwodne realizowane wraz z fi rmą przebie-
gała w sposób wzorowy, co umożliwiło do godziny 1100 zrealizować cały 
plan przewidziany na dwa dni. Po ewakuację z rejonu Tallboya jednostki 
i personelu cywilnego 41 Zespół Rozminowania GNM z 8 FOW rozpo-
czął prace minerskie na obiekcie. 

Nurkowie minerzy bardzo sprawnie przystąpili do założenia Syste-
mu kształtki kumulacyjnej Magma Maritime EOD 80 mm. Mocowanie 
i miejsce ataku zostało wcześniej sprawdzone trzykrotnie za pomocą „Ul-
trasonic Th ickness Gauge for Divers Cygnus DIVE”. Trzykrotnie spraw-
dzono również zamocowanie systemu przed inicjacją. Do realizacji tej 
operacji został wybrany system detonacji ciągłej, zestaw radiowego staro-
wania wybuchami ze zdublowanym odbiornikiem i spłonki elektryczne. 
PKW zostało wyznaczone 2250 m od bomby na okręcie 852, który zacu-
mował na Kanale Piastowskim. 

Defl agracji uległa znaczna część MW a pozostała część przeszła z me-
tody LOW ORDER do HIGH ORDER. Dokładną analizę prowadzą na-
ukowcy z Politechniki Poznańskiej na podstawie 12 czujników sejsmicz-
nych oraz zapisu z szybkiej kamery. Na chwilę obecną analiza trwa a osta-
teczne wyniki maja zostać ogłoszone na początku następnego tygodnia. 

Bardzo dziękuję wszystkim służbom i  instytucjom zaangażowanym 
w proces przygotowania i  realizacji operacji, tj. Urząd Morski, Zachod-
niopomorski Urząd Wojewódzki, Urząd Miasta Świnoujście, Policji, Stra-
ży Granicznej, Terminal LNG, Gaz-System, Żegluga Świnoujścia, Zespół 
Portów Świnoujście – Szczecin. Serdeczne podziękowania nurkom mi-
nerom oraz żołnierzom wspierającym nasze działania i biorącym udział 
w przygotowaniu operacji i neutralizacji, fi rmie oraz nurkom zawodowym 
biorących udział w niebezpiecznych pracach przygotowawczych na torze 
wodnym Świnoujście – Szczecin, oraz ludności cywilnej za zastosowanie 
się do naszych zaleceń ewakuacji.

Zdjęcia: 8 FOW, GNM Świnoujście, CSWIiCh
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Most na rzece Kamienica Nawojowska

W
  dniach 09 - 28.10.2020 r. żołnierze 3 Niżańskiego Bata-
lionu Inżynieryjnego pod dowództwem ppłk. Radosława 
Podolskiego przy współudziale żołnierzy z 2 Inowrocław-

skiego Pułku Inżynieryjnego, pod który batalion podlega, realizowa-
li  budowę tymczasowej przeprawy mostowej przez rzekę Kamienica 
Nawojowska w Nowym Sączu. Pomimo niesprzyjającej aury w pierw-
szych dniach montażu mostu DMS – 65 żołnierze zakończyli budowę 
tymczasowej przeprawy mostowej przed założonym terminem.

Żołnierze 3. Batalionu Inżynieryjnego zakończyli montaż tymczasowego mostu na rzece Kamienica Nawojowska.
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Zamiast felietonu…

Z  „koronawirusem” można żyć… pisałem w  felietonie 
[„SAPER” nr 1[69]/2020, s.14] cyt. „ Pandemia „koronawirusa” 
wywołała szok w społeczeństwie polskim i świata. Uświadomiła 
kruchość przyjętych zasad i  procedur społeczno-gospodarczych 
nawet w  najbardziej rozwiniętych strukturach państwowych. 
Sparaliżowała niemal całkowicie funkcjonowanie państwa, 
gospodarki i  życia społeczno-kulturalnego. Ograniczyła 
działalność organizacji i stowarzyszeń użyteczności publicznej…” 

Po rocznej „kwarantannie” rodzi się pytanie. Jak dalej żyć 
i  funkcjonować, tym bardziej, iż okres zaniechana aktywności 
„koronawirusa” nikt nie może jednoznacznie określić. A  może 
przyjdzie nam żyć z „koronawirusem” jeszcze przez rok albo lata 
następne jak z wirusem grypy. Nikt dziś nie jest w stanie określić , 
kiedy skończy się „pandemia”. Mamy więc dalej tkwić w bierności 
i  stagnacji. Czekać z  nadzieją, że może niedługo skończy się 
pandemia. Czekać aż taki stan rzeczy doprowadzi do „upadku 
„funkcjonowania naszego Stowarzyszenia, załamania więzi 
interpersonalnych, procesu integracji i umacniania podstawowych 
zasad życia społecznego, realizację celów określonych w  Statucie 
oraz przyjętym „Programie działania…”.

Dzwonią do mnie członkowie Stowarzyszenia, iż nie dociera 
do nich „SAPER”. Sprawdzałem jak wygląda sytuacja w terenowych 
kołach. Okazuje się, iż niektóre z  nich nie rozprowadziły jeszcze 
ostatnich trzech numerów pisma. Na zapytanie – prezes koła 
odpowiada z „rozbrajająca szczerością”. Jest „pandemia” i nie ma 
zebrań. Jakby nie było innej formy kolportowania „SAPER”. Jest 
też, ostatecznie „Poczta Polska”, przecież składki organizacyjne 
zbieramy, a  że działalność jest zawieszona to środki fi nansowe 
pozostają na koncie nie ruszone. Możemy też indywidualnie się 
spotykać. Nie mieszkamy od siebie w  odległości kilkudziesięciu 
kilometrów, niejednokrotnie na sąsiedniej ulicy. Wystarczą tylko 
dobre chęci…

Saper to przecież człowiek czynu. Dawaliśmy aż nadto pozytywne 
przykłady naszej ofi arności, zaangażowania i umiejętności, radzenia 
sobie z  przeciwnościami losu, funkcjonowania i  realizowania 
zadań w warunkach ekstremalnych. Pandemia również dokonała 
i  dokonuje przewartościowania, w  systemie wartości postaw 
i działań ludzkich nie tylko w społeczeństwie ale także w rodzinach, 
zespołach i strukturach osobowych. Ukazała jak ważna kategorią 
są właściwe więzi interpersonalne i stosunki międzyludzkie. Mamy 
doświadczenia z  kształtowania takich postaw, więzi koleżeńskich 
i roli jaką w naszym życiu często odgrywa przynależność do szeroko 
rozumianej „rodziny saperskiej” czy etos „saperskiej służby”. Nie 
zapominajmy o tym!

Będę powtarzał z  mocą natręta. Należy podjąć działalność 
organizacyjną naszego Stowarzyszenia, nawet przy obowiązujących 
ograniczeniach. Powinny się odbywać regularne posiedzenia 
członków Prezydiów Zarządów SSP, upamiętnianie rocznic czy 
naszych patronów, a także spotkania saperskie – oczywiście zgodnie 
z  obowiązującymi ograniczeniami i  nakazanymi ustaleniami. 
Mamy dostęp do środków elektronicznych, umożliwiający 
wzajemny kontakt. Korzystajmy w  kontaktach interpersonalnych 
z nowoczesnych środków komunikowania się. I działajmy 

 A przecież wciąż jest aktualne zawołanie naszego wybitnego 
Sapera: „…Oni ciągle w  walce są…”. Tym sposobem możemy 
przeciwstawić się pandemii, albo…. Nauczyć się z nią żyć!.

Wiesław L. Ząbek

„Koronawirus”… i co dalej?

Z ŻYCIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH

Tymczasowa przeprawa mostowa wykonana została z konstruk-
cji składanej mostu DMS – 65. Długość mostu to dwie nitki po 81 
metrów każda. Most podparty jest  dwiema podporami pośrednimi 
i dwiema podporami brzegowymi wykonanymi z elementów podpory 
SPS – 69. Most wykonany został pod obciążenie 40 t.

Przeprawa tymczasowa ma umożliwić mieszkańcom komunika-
cję z miastem, ponieważ obecny most jest wyłączony z użytku w wy-
niku awarii technicznej. Sytuacja ta spowodowała duże utrudnienia 
dla mieszkańców Nowego Sącza jak również przyległych gmin, ponie-
waż musieli oni korzystać z wielokilometrowych objazdów.

Kolejny raz żołnierze 3. Niżańskiego Batalionu Inżynieryjnego 
wykazali swoje inżynieryjne umiejętności podczas profesjonalnej bu-
dowy tymczasowej przeprawy mostowej.

ppor. Kamila Kopernik

Autor zdjęć:
kpt. Michał Zdanewicz

mł. chor. Janusz Chudzik
st. szer. Daniel Ulawski 

Szczere Kondolencje 

i wyrazy głębokiego współczucia 

składamy

Koledze 

płk. dr. Bogusławowi Saganowskiemu 

i Jego Rodzinie 

z powodu śmierci Syna Macieja.

Zarząd Główny SSP

oraz Koledzy z Koła nr 13 SSP
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JUBILEUSZ 75-LECIA SFORMOWANIA 
16. TCZEWSKIEGO BATALIONU SAPERÓW

Z ŻYCIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH

W
   dniu 4 września 2020 roku na terenie koszar przy ul. 
Sandomierskiej w Nisku z udziałem zaproszonych gości 
odbył się uroczysty apel z okazji Jubileuszu 75-lecia sfor-

mowania 16. Tczewskiego Batalionu Saperów, nadania imienia patro-
na im. płk. Franciszka Niepokólczyckiego oraz wręczenia proporca 
rozpoznawczego Dowódcy batalionu. 

Po odśpiewaniu Hymnu Państwowego i podniesieniu Flagi Pań-
stwowej odbyła się ceremonia wręczenia proporca rozpoznawczego, 
wprowadzonego decyzją nr 134/MON Ministra Obrony Narodowej 
z 29 sierpnia 2019 roku. Proporzec rozpoznawczy Dowódcy 16. Ba-
talionu Saperów ppłk. Grzegorzowi Groblowi wręczył Dowódca 21. 
Brygady Strzelców Podhalańskich gen. bryg. Dariusz Lewandowski. 
Ważnym elementem uroczystości było również odczytanie decyzji 
z 1 lipca 2020 roku Minister Obrony Narodowej nr 93/MON w spra-
wie nadania imienia patrona płk. Franciszka Niepokólczyckiego oraz 
ustanowienia dorocznego Święta 16. Tczewskiego Batalionu Saperów 
na dzień 13 września.

13 września to data szczególna, która przypomina o chlubnych 
tradycjach oraz czynach i zasługach naszych poprzedników. W tym 
dniu 1992 roku odbyła się uroczystość przyjęcia przez 47. Batalion 
Saperów tradycji 16. Batalionu Saperów 16. Pomorskiej Dywizji Pie-
choty.

Na tę wyjątkową uroczystość przybyli zaproszeni goście, przed-
stawiciele władz samorządowych, dowódcy batalionów oraz dywizjo-
nów 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, dowódcy jednostek gar-
nizonu Nisko oraz przedstawiciele służb mundurowych i duchowień-
stwa. Obecna była również rodzina płk. Niepokólczyckiego – wnuko-
wie Pan Paweł i Antoni Niepokólczyccy. Pan Antoni w swoim prze-
mówieniu nie krył wzruszenia oraz wyraził uznanie i szacunek dla 
Dowódcy, kadry, żołnierzy, pracowników RON 16. bsap za podjęcie 
inicjatywy upamiętnienie zasług, bohaterskiej postawy oraz kultywo-
wanie  pamięci o żołnierzu Wojska Polskiego jakim był ich dziadek. 

Dowódca batalionu ppłk Grzegorz Grobel uhonorował zna-
mienitych gości, wyróżniających się żołnierzy oraz sympatyków 16. 
bsap okolicznościowym medalem pamiątkowym, odznaką pamiąt-
kową 16. bsap, statuetką sapera oraz pamiątkowymi ryngrafami i gra-
wertonami. W swoim przemówieniu przybliżył bogatą historię 16. 
Tczewskiego Batalionu Saperów oraz postać płk. Franciszka Niepo-
kólczyckiego. 

Dla upamiętnienia 75-lecia sformowania 16. Tczewskiego Bata-
lionu Saperów oraz nadania imienia patrona po defi ladzie wojskowej 
odsłonięta została tablica pamiątkowa umieszczona na kamiennym 
obelisku. Symbolicznego aktu odsłonięcia tablicy dokonał Dowódca 
21. BSP gen bryg. Dariusz Lewandowski, Dowódca 16. bsap ppłk 
Grzegorz Grobel oraz wnukowie płk. Franciszka Niepokólczyckiego 
Paweł i Antoni Niepokólczyccy. 

Należy podkreślić, że w  przededniu Święta Wojska Polskiego 
14 sierpnia br. w specjalnie przygotowanym fundamencie stanowią-
cym podstawę obelisku została umieszczona kapsuła czasu symbol 
pamięci i tradycji dla przyszłych pokoleń. Kapsułę czasu stanowi łu-
ska naboju o kal. 105 mm. 

Komunikat: Zwracamy się do czytelników kwartalnika „SAPER” 
którzy mogliby posiadać artefakty związane z patronem płk. Francisz-
kiem Niepokólczyckim oraz 16. Batalionem Saperów i wyrażaliby chęć 
udostępnienia tych materiałów o kontakt:16bsap@ron.mil.pl

ppor. Katarzyna Świątek
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Posiedzenia Prezydium ZG SSP

SAPERSKIE FORUM

W
 dniu 9 listopada 2020 roku, w godzinach popołudniowych, od-
było się kolejne w tym roku i zawczasu zaplanowane posiedzenie 
Prezydium ZG SSP (prezes, I wiceprezes, sekretarz i skarbnik).

Do zbioru najistotniejszych kwestii poruszanych podczas obrad (fotografi a) 
zaliczyć należy:
a. sposób przeprowadzenia i przygotowanie się Prezydium do obrad ZG SSP 

w miesiącu grudniu br. (w trybie korespondencyjnym);
b. zakres niezbędnych zmian o właściwościach organizacyjnych i meryto-

ryczno-edycyjnych, jakich należy dokonać na uaktualnianej stronie inter-
netowej SSP (saper.com.pl);

c. tryb kolportażu najnowszego numeru „Kwartalnika SAPER” (nr 2-3/2020) 
do poszczególnych kół SSP i osób, który niebawem trafi  do czytelników.

Kolejne posiedzenie Prezydium ZG SSP odbędzie się w I dekadzie grudnia 
2020 r.

Waldemar Kawka
Fot. Gabriel Wasilewski

W
  dniu 9 grudnia 2020 roku, w  godzinach popołudniowych 
i  w  biurze SSP, odbyło się kolejne – a  tym samym ostatnie 
w roku kalendarzowym 2020 – zawczasu zaplanowane posie-

dzenie Prezydium ZG SSP (prezes, I wiceprezes, sekretarz i skarbnik).
Do zbioru najistotniejszych kwestii poruszanych podczas obrad (foto-

grafi a) zaliczyć należy:
a. dyskusję nad propozycją planowanych przedsięwzięć ZG SSP w 2021 

roku;
b. zapoznanie się z bieżącą sytuacją fi nansową ZG SSP;
c. dyskusję nad propozycją wydania kolejnej edycji kwartalnika SAPER 

w 2021 roku (nr 71) i sposobem jego dystrybuowania;
d. omówienie organizacji spotkania noworocznego w uwarunkowaniach 

pandemii COVID-19;
e. dyskusję o sposobie organizacji przyszłorocznego VIII Kongresu SSP;
f. tryb propagacji bożonarodzeniowo-sylwestrowych życzeń w środowi-

sku SSP;
g. próbę oceny relacji interpersonalnych – na przykładzie Koła Nr 19 SSP 

we Włocławku;

h. wspólne życzenia z  okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 
oraz przywitania Nowego – 2021 – Roku.

Kolejne posiedzenie Prezydium ZG SSP odbędzie się w II dekadzie stycz-
nia 2021 r.

Waldemar Kawka
Fot. Waldemar Kawka

W
 dniu 13 stycznia 2021 roku, w godzinach popołudniowych 
i w biurze SSP, odbyło się kolejne – a tym samym pierwsze 
w roku kalendarzowym 2021 – zawczasu zaplanowane po-

siedzenie Prezydium ZG SSP (prezes, I wiceprezes, sekretarz i skarbnik).
Posiedzenie rozpoczęło się uczczeniem minutą ciszy pamięci nie-

odżałowanego – zmarłego Zbigniewa Węgrzynka (Prezesa Ludowego 
Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego z oddziałem w Garwolinie) – mi-
łośnika i nadzwyczaj aktywnego działacza upamiętniania historii i tra-
dycji Saperów Polskich.

Do zbioru najistotniejszych kwestii poruszanych podczas obrad (fo-
tografi a) zaliczyć należy:
a. wyznaczenie delegacji na uroczystość pogrzebową Śp. Zbigniewa 

Węgrzynka w dniu 14 stycznia 2021 roku (11.00);
b. organizację złożenia wiązanki kwiatów i zapalenia zniczy przy Tabli-

cy Pamiątkowej odsłoniętej w rejonie wybudowanego mostu w War-
szawie (w dniach 17–18 stycznia 1945 roku) w dniu 17 stycznia 2021 
roku (11.00);

c. planowanie kolejnych edycji „Kwartalnika Saper” w roku kalendarzo-
wym 2021;

d. omówienie najważniejszych zagadnień związanych z  organizacją 
posiedzenia ZG SSP oraz VIII Kongresu SSP w uwarunkowaniach 
pandemii COVID-19.

Kolejne posiedzenie Prezydium ZG SSP odbędzie się w I dekadzie 
lutego 2021 r.

Waldemar Kawka
Fot. Grzegorz Misiak

LISTOPAD 2020

GRUDZIEŃ 2020

STYCZEŃ 2021
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JUBILEUSZE

J
ak podaje we swoich wspomnieniach 
Stanisław Kuliniak „Moja pasja życia…” 
z chwilą ukończenia Zasadniczej Szko-

ły Zawodowej o  profi lu technicznym 
w Złotoryi, w 1950 roku w szkole od-

było się spotkanie z przedstawicielami 
WKU, którzy prowadzili akcje wer-
bunkową do szkół wojskowych. Po 
spotkaniu podjął samodzielną decy-
zję o  kontynuowanie dalszej nauki 
w  Ofi cerskiej Szkole Inżynieryjnej 
we Wrocławiu. We wrześniu 1950 
r. kandydat na podchorążego Stani-

sław Kuliniak zameldował się w  ko-
szarach Ofi cerskiej Szkoły Inżynieryj-

nej we Wrocławiu przy ul. Obornickiej. 
Został wcielony do 1. kompanii podcho-

rążych [d-ca kpt. Żuronik], 1. Batalionu pod-
chorążych [d-ca mjr Naumczuk]. Trafi ł do 3 plu-

tonu, którym dowodził por. Świtalski, ofi cer frontowy. 

Jubileusz 90-lecia płk. mgr. Stanisława Kuliniaka

W dziale JUBILEUSZE redakcja zazwyczaj prezentuje sylwetki wybitnych saperów: szefów wojsk inżynieryjnych, twórców i prezesów Stowarzyszenia 
Saperów Polskich, dowódców lub pracowników naukowych, którzy wnieśli wielki wkład w rozwój sił zbrojnych oraz kultywowanie tradycji wojsk in-
żynieryjnych. Nader rzadko zdarza się, iż kultywowana jest pamięć i wdzięczność do przełożonych i wychowawców ze strony wychowanków za trud 
związany z przysposobieniem ich do trudów służby saperskiej. Do takich należy płk mgr Stanisław Kuliniak, który 4 listopada 2020 r. ukończył 90 lat 
życia, a który do obecnej chwili ma żywy i twórczy kontakt ze swoimi podopiecznymi z 1. Kompanii podchorążych OSWInż. we Wrocławiu. [Dowodził 
kompanią w latach 1962 - 1964]. Z jego też inspiracji odbywają się Rocznicowe Zloty z okazji: rozpoczęcia służby wojskowej czy promocji na pierw-
szy stopień ofi cerski. Z uwagi też na „pewne” nieścisłości zawarte w publikacji „Sylwetki Saperów”, podajemy poprawny Biogram Jubilata i przebieg 
jego służby żołnierskiej. Szerszy biogram płk mgr Stanisława Kuliniaka zawarty jest w przygotowanej do druku książce „Pasja życia…”, która ukaże 
się drukiem w 2021 r. w serii wydawniczej Stowarzyszenia Saperów Polskich – NASI DOWÓDCY.

Red. 

BIOGRAM

Płk mgr Stanisław Kuliniak, 
syn Franciszka i Józefy – urodził 
się 4 listopada 1930 r. w Mona-
sterzyskach, woj. Tarnopol [Kre-
sy Wschodnie]. Po ukończeniu 
Ofi cerskiej Szkoły Inżynierii [do 
12 lipca 1951 r. Ofi cerska Szkoła 
Inżynieryjno-Saperska] z pierw-
szą kategorią został wyznaczo-
ny na dowódcę plutonu w szkole 
podofi cerskiej w 1. psap w Brze-
gu. W  szkoleniu podofi cerów 
uzyskiwał bardzo dobre wyniki. 
Po rocznej praktyce powraca do Ofi cerskiej Szkoły Wojsk Inżynie-
ryjnych [nazwa od 19X1953 r], gdzie jako dowódca plutonu, póź-
niej kompanii, w batalionie technicznym szkoli operatorów i do-
wódców drużyn dla wojsk inżynieryjnych. W latach 1962 – 1964 
jest dowódcą 1. kompanii podchorążych, w 1. batalionie podcho-
rążych [dowódca mjr Władysław Smereka]. Dowodzony przez nie-
go pododdział zaliczany był do przodujących w Ofi cerskiej Szko-
le. W latach1964- 1966 komendant Szkoły Młodszych Dowódców, 
a po jej reorganizacji, w latach 1966-67 Podofi cerskiej Szkoły Za-
wodowej. Swoją postawą i zaangażowaniem w szkoleniu młodszej 
kadry dowódczej zasłużył sobie na uznanie zarówno przełożonych 
jak i podwładnych.

Pracując podnosił swoje kwalifi kację. Ukończył Kurs Doskona-
lenia Ofi cerów [KDO], następnie podjął studia na Wydziale Histo-
ryczno-Filozofi cznym Uniwersytetu Wrocławskiego – kierunek pe-
dagogika uzyskując w 1968 r. tytuł magistra pedagogiki. Zdobytą 
wiedzę i doświadczenie pedagogiczne, w pełni wykorzystał w czasie 
pracy w Zespole Badań Metodyki Nauczania WSOWInż. Był zna-
komitym doradcą dla młodych instruktorów i wykładowców, słu-
żył im zawsze pomocą i radą.

Odpowiedzialny, zdecydowany, decyzyjny, odważny w poglą-
dach, energiczny, koleżeński z  wrodzonym poczuciem humoru. 
Powszechnie szanowany i lubiany, także wśród byłych wychowan-
ków. Pasją jego poza nauką i czytelnictwem literatury popularno-
-naukowej, w tym i historycznej to wędkarstwo i praca na działce. 
W 1982 roku po 32 latach wzorowej służby ze względu na stan zdro-
wia zwolniony z zawodowej służby i przeniesiony w stan spoczyn-
ku. Aktywnie działał społecznie, zarówno w kole ZBŻZiOR, Pol-
skim Związku Wędkarskim jak i w Oddziale Wrocławskim ZPRP.

Odznaczony: KK OOP. ZKZ, medalem ZM SZ w  SO, SM 
ZZdOK, HZK ZPRP. Złotą Odznaką „Zasłużony Saper WP”. 

oprac. Sylwetki Saperów. Kolejne Pokolenia, 
Warszawa 2009., s. 108
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Po okresie unitarnym i przysiędze dostał awans na starsze-
go szeregowego podchorążego oraz został wyznaczony na do-
wódcę drużyny [1 drużyna, 3 plutonu podchorążych], a w okre-
sie późniejszym otrzymał awans na stopień kaprala podchorą-
żego. Ofi cerską Szkołę Inżynieryjną [od 1953 Ofi cerska Szko-
ła Wojsk Inżynieryjnych im. gen. Jakuba Jasińskiego] wspomi-
na dobrze. Umożliwiła mu start życiowy, spełnienia pasji po-
głębiania wiedzy. Kończąc trzyletni okres edukacji ze stopniem 
podporucznika, uzyskał także dyplom technika drogowo-mo-
stowego.

Jednak jego pasja, pogłębiania wiedzy nie skończyła się. 
Mając odpowiednie warunki [w  tym czasie pełnił obowiązki 
służbowe w WSOWInż.] studiował zaocznie na Uniwersytecie 
Wrocławskim na Wydziale Historyczno-Filozofi cznym, kieru-
nek pedagogika uzyskując tytuł magistra pedagogiki.

Po promocji ofi cerskiej we wrześniu 1953 r., w stopniu pod-
porucznika, został skierowany do dalszej służby wojskowej do 
JW. 2697 w Brzegu [1. Warszawski zmotoryzowany pułk ponto-
nowy] i wyznaczony na dowódcę plutonu technicznego w Puł-
kowej Szkole Podofi cerskiej. Po rocznej praktyce został po-
nownie skierowany do Ofi cerskiej Szkoły Wojsk Inżynieryj-
nych, gdzie objął stanowisko dowódcy plutonu elektrycznego 
w kompanii technicznej, Po dwóch latach dowodzenia przenie-
siono go do Szkolnego Batalionu Technicznego na stanowisko 
dowódcy plutonu oświetleniowego, a następnie w latach 1960-
1961, dowodził kompanią elektryczną w Szkolnym Batalionie 
Technicznym. Rok 1962 okazał się dla niego szczególnie zna-
miennym. Został wyznaczony na dowódcę 1. kompanii pod-
chorążych, 1. batalionu podchorążych. Po 1953 roku powrócił 
na to samo piętro, w tym samym szkolnym budynku koszaro-
wym, gdzie zdobywał w latach 1951-1953 ofi cerskie ostrogi.

W 1982 r. płk mgr Stanisław Kuliniak po 32 latach służby 
wojskowej, ze względu na stan zdrowia przechodzi w stan spo-
czynku. Bynajmniej nie jest to stan bierny. Jako „niespokoj-
ny duch” aktywnie angażuje się w pracy społecznej w ramach 
Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i  Ofi cerów Rezerwy 
WP działającego, jest we władzach koła macierzystej Uczelni. 
Wieloletni działacz Polskiego Związku Wędkarskiego, chętnie 
przekazujący swoją wiedzę i doświadczenie młodszym człon-
kom koła. Jednak „sercem i duszą” jest ze swoimi „chłopcami” 
z 1. kompanii „kadrowej”. Inspiruje Jubileuszowe Zloty 1. kom-
panii podchorążych rocznik 1961- 1964 z okazji: „Przysięgi” czy 
„Promocji”. Inicjator powołania Oddziału Związku Piłsudczy-
ków Rzeczypospolitej Polskiej we Wrocławiu. Za aktywną dzia-
łalność został odznaczony, m.in.: KK OOP; Honorowym Zło-
tym Krzyżem Związku Piłsudczyków RP i innymi medalami re-
sortowymi.

Redakcja

Przebieg służby wojskowej:

�� 1950 - 1953 – podchorąży OSInż.

�� 1953 – 1954 - d-ca plut. techn. w PSP 1psap Brzeg.

�� 1954 – 1956 – d-ca plut. elektro. komp. tech. OSWInż.

�� 1956 – 1959 – d-ca plut. ośw. Sz. B.Tech.

�� 1959 - 1961 – d-ca komp. elektro. Sz. B. Tech.

�� 1962 – 1964 – d-ca 1komp. pchor.

�� 1964 – 1966 – komendant Szkoły Młodszych Dowódców.

�� 1966 – 1967 – komendant podofi cerskiej Szkoły Zawo-

dowej.

�� 1967 – 1969 – szef sztabu bat. WOSWInż.

�� 1969- 1982 – st. pomoc. Kierownika Zespołu Badań Me-

todyki Nauczania WSOWInż.

�� 1982 – zwolniony z zawodowej służby wojskowej.
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X lat Koła nr 19 SSP we Włocławku

Z ŻYCIA KÓŁ SSP

D
zień 27 stycznia 2011 roku otwiera historię Koła Nr 19 SSP we 
Włocławku. Tego dnia 13 osób stawiło się na Zebraniu Założy-
cielskim. Podczas jego trwania podjęto uchwałę o  utworzeniu 

we Włocławku struktur terenowych Stowarzyszenia. Powołano też wła-
dze Koła w składzie:

Zarząd Koła: Prezes płk dr Ryszard Chodynicki; Sekretarz ppłk Ry-
szard Chornicki; Skarbnik mjr Stanisław Sierocki. 

Komisja Rewizyjna Koła: Przewodniczący mjr Tadeusz Głowacki; 
Sekretarz płk dr Jan Pilarski. 

Na podstawie otrzymanych dokumentów Zarząd Główny SSP 
uchwałą Nr 35 z dnia 12 lutego 2011 roku przyjął Koło w struktury Sto-
warzyszenia nadając mu numer 19. 

Od Zarządu Rejonowego ZŻ WP we Włocławku Zarząd Koła prze-
jął Pomnik Sapera 3. Warszawskiego pułku pontonowego oraz zadanie 
organizowania uroczystości związanych z  tradycjami Oręża Polskiego, 
w tym Wojsk Inżynieryjnych. Uroczystościami organizowanymi co roku 
przy Pomniku Sapera 3. Wppont były i są obchody:

- rocznicy wkopania słupa granicznego w Czelinie nad Odrą przez 
saperów 6 batalionu pontonowo-mostowego – 27 lutego ;

- Dnia Sapera – Święta Wojsk Inżynieryjnych – 16 kwietnia;
- rocznicy bitwy pod Lenino stoczonej przez żołnierzy 1 Dywizji Pie-

choty im T. Kościuszki – 12 października. 
Od 2017 roku przy Pomniku Sapera 3. Wppont organizowana jest 

ofi cjalna część obchodów Święta SSP – 23 czerwca. 
W  ciągu 10 lat Zarząd i  Koło było organizatorem kilkudziesięciu 

przedsięwzięć oraz uczestniczyło w kolejnych kilkudziesięciu uroczysto-
ściach, których organizatorem były władze samorządowe i państwowe 
oraz organizacje pozarządowe. Sztandarowymi wydarzeniami w  po-
szczególnych latach działalności Koła były:
• rok 2011 – pierwsze samodzielnie zorganizowane i przeprowadzone 

obchody Dnia Sapera – Święta Wojsk Inżynieryjnych – 15 kwietnia. 
W tym też roku główny wysiłek skupiono na uporządkowania terenu 

wokół Pomnika Sapera 3. Wppont. 
Sztandarową uroczystością tego roku była uroczystość odsłonięcia 

dwóch Tablic Pamiątkowych przy Pomniku Sapera 3. Wppont. W dniu 
18 września uroczyście odsłonięto tablice, które były poświęcone pamię-
ci: 32 Saperów 3. Zmotoryzowanej Brygady Pontonowo-Mostowej po-
ległych w czasie II wojny światowej i 2 saperów z 3. pułku pontonowego 
którzy ponieśli śmierć w czasie akcji rozminowania kraju. (oryginalna 
tablica skradziona została w 2004 roku); Jednostkom Wojskowym stacjo-
nującym w Garnizonie Włocławek w latach 1918-1939 oraz 1945-2002. 
• rok 2013 – Zarząd Koła zorganizował i przeprowadził na terenie UM 

Włocławek uroczystość z okazji 35. rocznicy powstania Rodziny Szkół 
3 Wppont. Rodzinę tę tworzą aktualnie: SP im. st. sierż. Mieczysława 
Majchrzaka w Kaliskach, SP im st. sierż. Feliksa Rybickiego w Sarnowie 
oraz SP Nr 8 im 3 Warszawskiego pułku pontonowego we Włocławku. 

W czasie uroczystości kmdr Henryk L. Kalinowski udekorował sztan-
dary szkół „Krzyżem Czynu Frontowego 1 i 2 Armii WP 1943 – 1945”. 

• rok 2014 – 17 maja na Placu Wolności przy Pomniku Żołnierza Pol-
skiego odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru Kołu. W  czasie 
uroczystości Prezes SSP płk Tadeusz Dzikowski przyjął sztandar od 
Prezydenta Włocławka Andrzeja Pałuckiego i Przewodniczącego RM 
Włocławek Stanisława Wawrzonkoskiego, a  następnie przekazał go 
Prezesowi Koła płk dr Ryszardowi Chodynickiemu. Skład pierwszego 
pocztu sztandarowego tworzyli: mjr Stanisław Sierocki, chor. Roman 
Nowak oraz mjr Grzegorz Psykowski. Rodzice Chrzestni sztandaru to: 
Elżbieta Iwińska była Dyrektor SP Nr 8 im 3 Wppont we Włocławku 
oraz Krzysztof Grządziel Prezes DGS sp. z o. o we Włocławku. Po-
święcenie sztandaru odbyło się w  czasie Mszy Świętej celebrowanej 
w Bazylice Katedralnej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
we Włocławku. 

• rok 2015 – W dniu 26 września na terenie Lubrańca i Sarnowa od-
była się uroczystość wręczenia nowego sztandaru SP im st. sierż. Fe-
liksa Rybickiego. Sztandar ufundowany został ze składek członków 
Koła. Rodzice Chrzestni sztandaru to: Marianna Wojciechowska była 
Dyrektor Szkoły oraz Zbigniew Siewierski Radny Gminy Lubraniec. 
Sztandar Dyrektorce Szkoły Elżbiecie Jażdżewskiej wręczył Burmistrz 
Lubrańca śp. Krzysztof Wrzesiński. W czasie uroczystości gen. bryg. 
Bogusław Bębenek przekazał do szkolnej Izby Pamięci swój mundur 
generalski. 

Inne wydarzenie tego roku to wizyta w dniu 24. czerwca we Wło-
cławku Prezesa saperów niemieckich w Havelbergu płk Michaela Ahlen-
dorfa. 

Na zaproszenie Zarządu Koła w  dniach 12 - 13 października we 
Włocławku przebywała delegacja saperów niemieckich z  Havelbergu, 
(ppłk Manfred Ramm, płk Dieter Beutling oraz płk Michael Ahlendorf 
(Szef Sztabu i Dowódcy 5 pułku pontonowego) która uczestniczyła mię-
dzy innymi w uroczystości z okazji 72. rocznicy bitwy pod Lenino. 
• rok 2016 – To rok VII Kongresu Stowarzyszenia. Na Zebraniu spra-

wozdawczo-wyborczym w  dniu 16 czerwca dokonano wyborów 
władz Koła. Pozostały one bez zmian. Dokonano też wyboru delega-
tów na Kongres. Zostali nimi: Koleżanka Wand Pilarska, płk dr Ry-
szard Chodynicki, płk Aleksander Kolęda oraz płk Piotr Sołomonow. 

W dniu 15 kwietnia miała miejsce uroczystość z okazji 5. rocznicy 
powstania Koła. Połączona ona została z obchodami 71. rocznicy for-
sowania Odry i Nysy Łużyckiej przez żołnierzy 1 i 2 Armii WP oraz 70. 
rocznicy ustanowienia dnia 16 kwietnia Dniem Sapera. W trakcie uro-
czystości Prezydent Włocławka dr Marek Wojtkowski oraz Starosta Po-
wiatu Lipno Krzysztof Baranowski udekorowani zostali Medalem „Za-
służony dla Wojsk Inżynieryjnych”. 

Z rewizytą u saperów niemieckich w Havelbergu przebywała dele-
gacja Koła. 
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• rok 2017. W dniach 27 - 28 luty we Włocławku gościła delegacja 
Zarządu Głównego SSP na czele z Prezesem płk Tadeuszem Dzi-
kowskim. Delegacja wzięła udział między innymi w  obchodach 
72. rocznicy wkopania słupa granicznego w  Czelinie nad Odrą. 
W UM Włocławek delegację przyjął Prezydent Miasta dr Marek 
Wojtkowski. 

W tym roku w dniu 30 czerwca po raz pierwszy we Włocław-
ku obchodzono Święto SSP. Po uroczystości przy Pomniku Sapera 3. 
Wppont dalsza część miała formę pikniku rodzinnego zorganizowa-
nego na Strzelnicy „Ostrowy” należącej do PZŁ Okręg Włocławek. 
• rok 2018. W dniu 15 czerwca kolejny raz we Włocławku obcho-

dzono Święto SSP. Połączone ono było z obchodami 40. rocznicy 
odsłonięcia Pomnika Sapera 3. Wppont. oraz 35. rocznicy powsta-
nia Rodziny Szkół 3. Wppont. W trakcie uroczystości dokonano 
odsłonięcia Tablicy Pamiątkowej z okazji przypadającej 100. rocz-
nicy odzyskania Niepodległości przez Polskę. Ufundowana przez 
członków Koła tablica umieszczona została na ścianie budynku, 
w którym do 2002 roku mieścił się sztab 3. Włocławskiego puł-
ku (pontonowego) drogowo-mostowego. Wśród odsłaniających 
tablicę byli między innymi – gen. dyw. Janusz Lalka oraz płk Ta-
deusz Dzikowski. Rocznicowe uroczystości zakończyły się pikni-
kiem rodzinnym na Strzelnicy Myśliwskiej „Ostrowy”. Wobec tre-
ści tekstu na tablicy już po jej odsłonięciu zastrzeżenia wniósł IPN. 
Dotyczyło ono żołnierzy i pracowników wojska z lat 1944 - 2018. 
Aktualnie sprawa jest w zawieszeniu. 

• rok 2019. Na zaproszenie Marszałka Województwa Kujawsko – 
Pomorskiego Piotra Całbeckiego w  dniu 18 lutego w  Urzędzie 
Marszałkowskim w Toruniu przebywała delegacja członków Koła 
oraz uczniowie Rodziny Szkół 3 Wppont. Uczniowie dowiezieni 
zostali do Torunia 2. autokarami. Wzięli oni udział w części obrad 
Sejmiku Województwa. Marszałek Województwa zapewnił rów-
nież uczniom atrakcję w postaci zwiedzania Torunia.  

W dniu 19 marca Zarząd Koła we współdziałaniu z Prezydentem 
Włocławka na terenie UM zorganizował uroczystość z okazji 100. 
rocznicy urodzin płk dr Jana Czyżewicza – uczestnika bitwy pod 
Lenino. 
• rok 2020. Na działalność Koła ogromny wpływ wywarła epide-

mia wywołana koronawirusem COVID-19. Realizacja planowych 
przedsięwzięć zakończyła uroczystość w dniu 27 lutego przy Po-
mniku Sapera 3. Wppont z  okazji 75. rocznicy wkopania słupa 
granicznego w Czelinie nad Odrą przez saperów 6. batalionu pon-
tonowo-mostowego. Inne przedsięwzięcia organizowano w ogra-
niczonym zakresie lub w zmienionej formie. 

W roku tym zaszło kilka zmian w składzie władz Kola:
- przyjęta została rezygnacja ppłk Ryszarda Chornickiego ze stano-

wiska Sekretarza Koła;
- wybrano Koleżankę Wandę Pilarską na wakujące stanowisko 

Rzecznika Dyscyplinarnego Koła;
- na Członka Zarządu Koła wybrano mł. chor. Marka Kożuchow-

skiego. 

 ppłk Ryszard Chornicki
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MASZYNY I SPRZĘT WOJSK INŻYNIERYJNYCH

Indywidualny Ekran Maskujący (IEM)

LISTA DARCZYŃCÓW WSPIERAJĄCYCH FINANSOWO WYDAWNICTWO ,,SAPER’’ 
(w układzie alfabetycznym, stan na dz. 13.01.2021 r.)

BARSZCZEWSKI Zd zisław (Wrocław), DUSZKA Natalia (Wrocław), GOŁASZEWSKI Henryk (Warszawa), KAWKA 
Waldemar (Warszawa) oraz Koło Nr 3 SSP (Gdynia).

Prezydium Zarządu Głównego SSP składa wszystkim indywidulanym i zbiorowym (koła SSP) DARCZYŃCOM – ogromne 
podziękowania za fi nansowe wsparcie wydawnictwa ,,SAPER”. Chwała Saperom !!!

Podstawowe parametry techniczne

Wyposażenie  Masa [g]   Wymiary [mm]
Indywidualny Ekran Maskujący w opakowaniu transportowym 
    maks. 2750  140x170x320
Ekran Maskujący Dzianinowy w opakowaniu transportowym 
    maks. 1200  110x110x280
Ekran Maskujący Tkaninowy 
    1950   2275x1900
Ekran Maskujący Dzianinowy  
    1200   2305x1940

Zestaw IEM:
Wyposażenie     Ilość
Ekran Maskujący Tkaninowy   1 szt.
Ekran Maskujący Dzianinowy   1 szt.
Torba transportowa    2 szt.
Odciąg gumowy ø4 o długości maks. 80 cm  6 szt.
Karabinek z napinaczem linki ø3 mm ÷ ø5 mm  2 szt.
Linka rdzeniowa ø4 o długości 15 m   1 szt.
Linka rdzeniowa ø4 o długości 5 m   2 szt.
Szpile z kątownika aluminiowego (12x12x1,5) mm 
o długości 250 mm     6 szt.

Indywidualny Ekran Maskujący to modelowy przykład rozwiązania, opracowany przez Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej we 
współpracy z fi rmą Lubawa S.A. Ostrów Wielkopolski oraz 6. Brygadą Powietrznodesantową z Krakowa, pod konkretne potrzeby żołnierzy. 

I
ndywidualny Ekran Maskujący jest systemem maskowania indy-
widualnego przeznaczonym dla pojedynczego żołnierza lub po 
połączeniu (maksymalnie 4 IEM) dla większej grupy ludzi, sprzę-

tu lub stanowiska dowodzenia. Zapewnia wysoki poziom maskowa-
nia przed rozpoznaniem w paśmie widzialnym, noktowizyjnym oraz 
termowizyjnym. Posiada naniesiony nowoczesny dedykowany kamu-
fl aż pikselowy małogabarytowy na warunki środkowoeuropejskie. 
Nowością dla zaproponowanego kamufl ażu jest mikro i makro wzór 
z  zastosowaniem pięciu kolorów. Kluczowymi elementami systemu 
Indywidualnego Ekranu Maskującego są Ekran Maskujący Tkanino-
wy oraz Ekran Maskujący Dzianinowy. Ekran Maskujący Dzianinowy 
jest to tkanina z przestrzennie uformowanymi strukturami zapewnia-
jącymi bardzo dobre własności maskujące w zakresie termalnym.

Indywidualny Ekran Maskujący zabezpiecza przed niekorzystny-
mi warunkami atmosferycznymi (wiatr, opady), może być stosowany 
również jako: improwizowane schronienie, awaryjne nosze, płachta 
biwakowa, płachta do kondensacji wody. 
IEM został wprowadzony do tabeli należności sprzętu dla żołnierzy 
jednostek powietrznodesantowych. Zarząd Inżynierii Wojskowej 
Dowództwa Rodzajów Sił zbrojnych RP podjął też decyzję o zakupie 
IEM na wyposażenie ww. jednostek.

Opracował 
Na podstawie materiałów WITI
mjr rez. mgr inż. Wacław Malej

- sekretarz SSP Koła  Nr 29 przy WITI
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Wspomnienie o śp. Zbigniewie Węgrzynku

OSTATNIE POŻEGNANIE

Zbigniew Węgrzynek przez wiele 
lat pracował w Starostwie Powiatowym 
w  Garwolinie, gdzie między innymi 
pełnił funkcję dyrektora Wydziału 
Komunikacji. Był członkiem PSL. 
Przez dziesięciolecia angażował się 
w  działalność społeczną. W  1984 r. 
został wybrany przez mieszkańców 
Wilgi na przewodniczącego Rady 
Sołeckiej, a  na wiosnę 1988 r. został 
radnym gminnym. Funkcję radnego 
pełnił nieprzerwanie do jesieni 2014 
r. Trzykrotnie sprawował funkcję 
przewodniczącego Rady Gminy. Był 

członkiem Rady Parafi alnej w  Wildze i  przewodniczącym Rady 
Szkoły przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wildze. W 2018 roku 
kandydował na wójta gminy Wilga.

Był regionalistą. Interesowała go nie tylko historia Wilgi, 
całej gminy, ale i  okolic. Z  jego inicjatywy udało się upamiętnić 
wiele wydarzeń historycznych związanych z  gminą Wilga. 
Odrestaurowano pomnik upamiętniający 10 rocznicę odzyskania 
niepodległości, postawiono pomnik na cmentarzu parafi alnym 
w  Wildze na kwaterze żołnierzy polskich poległych we wrześniu 
1939r. i 1944r., uporządkowano cmentarz wojenny z okresu I wojny 
oraz odsłonięto pomnik w  rocznicę zakończenia wojny, odsłonięto 
głaz upamiętniającego żołnierzy z Batalionów Chłopskich i działaczy 
ruchu ludowego poległych i  zamordowanych podczas wojny i  po 
jej zakończeniu, odsłonięto głaz poświęcony Św. Stanisławowi 
Papczyńskiemu, odsłonięto głaz upamiętniający setną rocznicę 
odzyskania niepodległości. Zbigniew Węgrzynek był także inicjatorem 
upamiętnienia działań bojowych w rejonie środkowej Wisły w 1944r.. 
(cykliczna impreza, w  której uczestniczą delegacje jednostek 
saperskich, weterani, mieszkańcy powiatu, wczasowicze).

Był prezesem Ludowego Towarzystwa Naukowo – Kulturalnego 
Oddział w  Garwolinie i  członkiem krajowego zarządu LTN-K. Jako 
regionalista pisał artykuły o  historii gminy i  powiatu, które były 
publikowane w  Zeszytach Historycznych Ziemi Garwolińskiej, 

których był współredaktorem oraz w lokalnej prasie. Historie gminy 
Wilga przedstawiał na odczytach i  konferencjach naukowych. 
W  2007 r. napisał i  wydał monografi ę parafi i Wilga, a  w  2013 r. 
otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie na „Dziennik, pamiętnik lub 
wspomnienia  dotyczące lat drugiej wojny światowej (1939–1945)” 
ogłoszonym przez Instytut Pamięci Narodowej.

Zbigniew Węgrzynek zmarł w  niedzielę 10 stycznia 2021 roku. 
W  lutym skończyłby 64 lata.  Msza święta pogrzebowa została 
odprawiona w  czwartek 14 stycznia 2021 roku o  godzinie 11:00 
w kościele parafi alnym w Wildze, po czym ciało zostało złożone na 
miejscowym cmentarzu. W ostatniej drodze śp. Zbigniewa Węgrzynka 
uczestniczyła także delegacja Stowarzyszenia Saperów Polskich.

„Jego śmierć to wyrwa w naszych sercach”
       

Redakcja
(opracowano na podstawie: e-garwolin.pl)

W dniu 10 stycznia 2021 r., po walce z COVID-19, w szpitalu zmarł Zbigniew Węgrzynek. Regionalista, wielki pasjonat historii, wieloletni 
samorządowiec, członek PSL, społecznik. Zawsze otwarty, życzliwy i uśmiechnięty. Miał 63 lata. Położył wielkie zasługi w odrestaurowaniu 
Pomnika Sapera w Skurczy. Dzięki jego zaangażowaniu, uporowi wraz z prezesem SSP płk Tadeuszem Dzikowskim przyczynił się do tego, 
że w dniu 22 sierpnia 2020 r. Pomnik został odsłonięty i poświęcony. W osobie śp. Zbigniewa Węgrzynka straciliśmy nie tylko orędownika 
saperskich spraw i kultywowania tradycji ale też przyjaciela.
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Śp. płk w st. spocz. inż. Stanisław Osiński

Śp. st. chor. sztab. rez. Henryk Sikorski

Płk w  st. spocz. inż. Stanisław OSIŃSKI 
s. Jana, ur. 28 stycznia 1935 r. w Bartodziejach 
w  radomskim. Służbę wojskową rozpoczął 
w  1954 r. jako podchorąży Ofi cerskiej Szkoły 
Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu. W  1957 
r. po ukończeniu OSWI został wyznaczony na 
stanowisko d-cy plutonu saperów w 66 bsap 5 
DPanc w Kostrzynie. Niezależnie od pełnionej 
funkcji był również d-cą patrolu minerskiego 
i  brał udział w  oczyszczaniu terenów z  przed-
miotów niebezpiecznych i  wybuchowych wo-
jewództw łódzkiego i zielonogórskiego. Dowo-
dzony przez niego pluton, a następnie kompania 
saperów należały do przodujących w batalionie. 
W  1964 r. po przeniesieniu do OSWInż., był 
najpierw d-cą kompanii rozpoznania inżynie-

ryjnego w szkole podofi cerskiej (1964 – 1967), 
a następnie dowodził kompanią (1967 – 1970) 
i  batalionem podchorążych (1970 – 1972). Po 
przeszkoleniu na WKDO w  Wyższej Szkole 
Ofi cerskiej Służb Kwatermistrzowskich, w 1975 
r. został wyznaczony na stanowisko Kwater-
mistrza – Z-cy Komendanta WSOWInż. we 
Wrocławiu. W 1979 r. uczelnia zajęła I miejsce 
we współzawodnictwie o  miano „Mistrza go-
spodarności” wśród wyższych szkół ofi cerskich 
i akademii wojskowych, a poszczególne służby 
kwatermistrzowskie przez wiele lat należały do 
przodujących w ŚOW. Wykazywał wiele troski 
o warunki bytowe w szkole i sprawne funkcjo-
nowanie służb kwatermistrzowskich.

Był ofi cerem bardzo operatywnym i  szyb-
kim w działaniu oraz o wysokim poczuciu ho-
noru żołnierskiego i godności osobistej. Cenio-
ny przez podwładnych, szczególnie za oddanie 
służbie wojskowej oraz wrażliwość na sprawy 
podwładnych. Był odważny w  wyrażaniu wła-
snych opinii i ocen. Bardzo wrażliwy na krzyw-
dy innych. Przy swojej postawie prawdziwego, 
twardego żołnierza, był człowiekiem skrom-
nym, szczerym i pełnym życzliwości.

W 1987 roku został zwolniony z zawodowej 
służby wojskowej.

Po przejściu do rezerwy bardzo aktywnie 
działał w  Stowarzyszeniu Saperów Polskich 
– Kole Nr 5 oraz Związku Żołnierzy Wojska 
Polskiego, pełniąc funkcje: wiceprezesa Koła 
SAPER ZBŻZ we Wrocławiu V kadencji (1989 
– 1992), członka Prezydium ZW ZBŻZ we Wro-
cławiu III i IV kadencji (1989 – 1997), członka 
Prezydium ZG ZBŻZ i OR, członka Rady Re-

dakcyjnej „Głosu Weterana” w IV kadencji ZG, 
reprezentanta Wrocławskiej Organizacji Związ-
kowej na IV, V, VI i  VII Krajowym Zjeździe 
Związku. Reprezentował godnie ZŻWP również 
podczas spotkań z dziećmi Przedszkola Nr 136 
we Wrocławiu z  okazji świąt niepodległości, 
oraz podczas pikników organizowanych przez 
Radę Osiedla Huby we Wrocławiu, jako współ-
organizator zawodów biegów na orientacje dla 
dzieci i młodzieży szkolnej. 

Za swoją działalność wielokrotnie wyróż-
niany medalami oraz odznaczeniami państwo-
wymi, resortowymi i związkowymi, m.in.: OOP 
IV i  V klasy, ZKZ, ZM ZZdOK, ZM SZwSO, 
Medalem „Za Rozminowanie Kraju”, Krzyżem 
Złotym z Gwiazdą „Za Zasługi dla ZŻWP”. Wy-
różniony wpisem do „Honorowej Księgi Zasłu-
żonych dla ZBŻZ i OR”.

Zmarł 6 listopada 2020 r. Pochowany w dn. 
14 listopada 2020 r., u boku pierwszej żony Bar-
bary,  na cmentarzu parafi alnym w m. Jaszkotle, 
gmina Kąty Wrocławskie, powiat wrocławski. 
W  ceremonii pogrzebowej uczestniczyła naj-
bliższa rodzina, znajomi i  przyjaciele oraz ko-
leżanki i koledzy ze ZŻWP Koła SAPER i byłej 
WSOWInż. we Wrocławiu. Uroczystość pogrze-
bowa odbyła się z  udziałem asysty wojskowej. 
Brał udział również poczet sztandarowy ZŻWP 
Koła SAPER we Wrocławiu. Mowę pożegnalną 
w imieniu ZŻWP wygłosił wiceprezes Koła SA-
PER płk w st. spocz. Andrzej Sypniewski, który 
również złożył Jego najbliższej rodzinie serdecz-
ne wyrazy współczucia.

Cześć Jego Pamięci !
Wacław Malej

EPITAFIUM

St. chor. sztab. rez. Henryk SIKORSKI 
s. Stanisława, ur. 2 lipca 1957 r. we Wrocławiu. 
Służbę wojskową rozpoczął w  1979 roku jako 
kadet Szkoły Chorążych Wojsk Inżynieryjnych 
we Wrocławiu. W  1982 roku po ukończeniu 

SChWInż. został skierowany do Jednostki 
Wojskowej w  Żarach (16 batalion saperów 11 
DPanc.) gdzie początkowo pełnił obowiązki 
d-cy plutonu remontowego, a od 1985 roku p.o. 
d-cy plutonu inżynieryjno-drogowego w kom-
panii inżynieryjnej. Z dniem 27 kwietnia 1990 
r. rozpoczął służbę w  Wojskowym Instytucie 
Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu pełniąc 
kolejno funkcje: dowódcy plutonu służb tyło-
wych (1990 – 1991), kierownika Sekcji służb 
tyłowych (1991 – 1997) i kierownika Sekcji Za-
bezpieczenia Logistycznego (1997 – 2005).

Był żołnierzem zdyscyplinowanym, su-
miennym, odpowiedzialnym, wzorowo wywią-
zującym się ze swoich obowiązków. Cenił honor 
żołnierski, odznaczał się wysoką kulturą osobi-
stą, koleżeństwem i lojalnością.

W dniu 31 styczna 2005 r. został zwolniony 
do rezerwy.

W dn. 2 lutego 2005 r. – już jako pracow-
nik cywilny – został zatrudniony w Wojskowym 
Instytucie Techniki Inżynieryjnej na stanowisku 
technika, a  w  2011 r. na stanowisku starszego 

technika w  Zakładzie Naukowo-Badawczym. 
W  2013 roku został przeniesiony do Działu 
Zabezpieczenia Technicznego i Komercjalizacji 
Badań, gdzie pracował do dnia zwolnienia z In-
stytutu, tj. 8 kwietnia 2019 roku.

Był bardzo aktywnym członkiem Stowarzy-
szenia Saperów Polskich Koła Nr 29 przy WITI 
od początku jego powołania (10.10.2002 r.). Był 
członkiem (6.05.2008 r. – 7.03.2012), a następ-
nie przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Koła 
Nr 29 (7.03.2012 – 21.03.2016).

B ył wielokrotnie wyróżniany medalami 
i  odznaczeniami państwowymi i  resortowymi, 
m.in.: SM SZwSO, SM ZZdOK, BKZ.

Zmarł 17 kwietnia 2020 r. Pochowany, 
u boku żony Krystyny, w dn. 24 kwietnia 2020 
r. na cmentarzu w m. Kobierzyce. W ceremonii 
pogrzebowej uczestniczyła najbliższa rodzina, 
delegacja SSP Koła Nr 29 oraz WITI w bardzo 
uszczuplonym składzie ze względu na ograni-
czenia, w związku z panującą pandemią.

Cześć Jego Pamięci !
mjr rez. Wacław Malej



Listopadowe spotkania…
„Zostawiamy Wam ten grób naszego brata z nadzieją, że będzie on zachowany w waszej wiecznej pamięci…”

Owe przesłanie propagowane przez śp. płk. Michała Rezieckiego, zazwyczaj wypowiadane podczas każdego „minerskiego” pogrzebu pozostało aktualne 
do dziś. Są inspiracją do rokrocznych odwiedzin kwater saperskich w przeddzień Święta Zmarłych. W związku z panującą pandemią i związanymi z tym 
ograniczeniami dla uczczenia pamięci zmarłych Saperów, Zarząd Główny SSP i przedstawiciele Kół SSP z ZIW w skromnym składzie zapalili znicze na 
grobach Saperów na Cmentarzach Warszawskich. Płk rez. dr hab. Waldemar Kawka uporządkował i zapalił znicze na grobie gen. Jakuba Jasińskiego na 
cmentarzu na Kamionku, mjr w st. sp. Jakub Krześniak zapalił znicze na grobie ppłk Adama Juliana Szugajewa. W dniu 29.11.2020 r. Prezes Stowarzysze-
nia Saperów Polskich płk rez. Tadeusz Dzikowski w asyście I Wiceprezesa ZG SSP płk. rez. Grzegorza Misiaka i Sekretarza ZG SSP ppłk. Gabriela Wasi-
lewskiego odwiedzili groby naszych śp. Kolegów Saperów. Zapalili znicze na grobach w Kwaterze Saperów Cmentarza Północnego w Warszawie i grobach 
śp. Saperów na cmentarzu Powązkowskim. W sobotę 31.10.2020 r. kolega Gabriel Wasilewski wraz z małżonką Anną złożyli wiązankę kwiatów oraz za-
palili znicze pod pomnikiem Chwała Saperom i przy Płycie Czerniakowskiej. Kol. płk w st. sp. Bolesław Jaśkiewicz uporządkował rejon obelisku w Kwa-
terze Saperów Polskich na Cmentarzu Północnym.

Gabriel Wasilewski



P
o blisko 20 latach doświadczeń w branży motoryzacyjnej (w tym 10 
latach prowadzonej z  sukcesami modernizacji samochodu STAR 
266 do wersji 266M2) Zarząd Autobox postanowił rozszerzyć za-

kres działalności o produkcję pojazdu terenowego 4x4, wysokiej mobilno-
ści o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony. W drodze do tego celu na-
wiązano współpracę z renomowaną austriacką fi rmą Achleitner w wyniku 
czego powstał prototypowy HONKER M-AX oraz w roku 2019 wykupio-
no pozostałość po DZT Tymińscy. Firma DZT Tymińscy była ostatnim 
producentem samochodu HONKER. W efekcie prowadzonych działań, 
po zebraniu związanych z tym doświadczeń, udało się wyprodukować cał-
kowicie nowy, polski samochód terenowy. Jest to pojazd w układzie napę-
dowym 4x4 z dopuszczalną masą całkowita 3,5 tony. 

Do napędu wykorzystano silnik IVECO co ze względu na jego wiel-
koseryjną produkcję gwarantuje akceptowalną cenę oraz łatwy dostęp do 
części zamiennych. Fakt wykorzystania silnika IVECO ma również tę za-
letę, że nie ma najmniejszego problemu z dostępnością do wyspecjalizo-
wanego serwisu oraz materiałów eksploatacyjnych typu fi ltry czy też paski 
napędowe.

Zastosowany silnik to 3 litrowy diesel o  mocy od 145 do 195 KM 
(zależnie od zastosowanego osprzętu) sprzężony z 6 biegową, manualną 
skrzynią biegów.

Trzeba wspomnieć, że konstrukcja pojazdu została opracowana cał-
kowicie w Autobox oraz na podkreślenie zasługuje fakt, że główne kom-
ponenty w tym rama, nadwozie, mosty, fotele i wiele innych są polskiej 
produkcji (w tym większość została wyprodukowana w Autobox).

Samochód, który na etapie budowy prototypu określono krypto-
nimem AH 20.44, został zgłoszony do zorganizowanego przez Instytut 
Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie konkursu „Dobry wzór 2020”. 
W konkursie tym, samochód z Autobox, został jednym z czterech fi nali-
stów w dziedzinie motoryzacji. 

Podstawowe parametry samochodu AH 20.44:
- dopuszczalna masa całkowita 3,5 tony
- konstrukcja ramowa ze sztywnymi mostami zawieszonymi na spręży-

nach, z amortyzatorami hydraulicznymi

- silnik IVECO, R4 o pojemności skokowej 3 litry, moc od 145 do 195 KM 
(zależnie od przeznaczenia)

- skrzynia biegów mechaniczna 6 biegowa 
- skrzynia rozdzielcza z reduktorem
- stały napęd czterech kół 4x4
- możliwość blokowanie wszystkich trzech mechanizmów różnicowych 
- hamulce tarczowe na obu osiach (przód wentylowane)
- ABS
- nadwozie wyposażone w klimatyzację
- możliwość konfi gurowania wnętrza do przewozu od 2 do 9 osób
- zdolność pokonywania przeszkód wodnych do 650 mm

Przedstawiony pojazd AH 20.44 posiada całkowicie stalowe nadwozie, 
4 drzwiowe plus drzwi tylne. Autobox ma również opracowane warianty 
nadwozia 2 drzwiowego, 2 drzwiowego typu „pick-up” oraz wersję pojaz-
du opancerzonego o zwiększonej masie całkowitej do 5,5 tony.

Samochód AH 20.44 z Autobox Innovations

Starachowicka spółka Autobox Innovations kontynuując motoryzacyjne tradycje regionu podjęła się wyprodukowania całkowicie 
nowego samochodu terenowego. 


